Banketová mapa

Kongresová mapa

BANKETOVÁ & KONGRESOVÁ MAPA

JEDINEČNÝ SVĚT ZÁŽITKŮ
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Nutrend World je moderní multifunkční komplex, který nemá

Hotel nabízí ubytování s kapacitou 24 pokojů, dvoupatrové

v České republice obdoby. Budova je navržená v moderním stylu

fitness centrum, restauraci, privátní wellness a masáže.

s designovými prvky nejen z venku, ale i uvnitř. Celý komplex byl

Je to ideální místo pro uspořádání konferencí, seminářů,

stvořen pro milovníky sportu, zdravého životního stylu a well-

firemních teambuildingů nebo společenského večera.

beingu ve všech jeho podobách.
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BREAKFAST – HOTELOVÁ SNÍDANĚ
COFFEEBREAK
OBĚDOVÝ SELF-SERVICE CONGRESS
RAUT STANDARD
RAUT EXCLUSIVE
BEVERAGES & OPEN BAR
UBYTOVÁNÍ
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BREAKFAST
HOTELOVÁ
SNÍDANĚ
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Nápoje

Studená kuchyně

■ Překapávaná káva

■ Variace sýrů a uzenin

■ Nespresso káva

■ Čerstvě krájená zelenina

■ Harney & Sons čaje (různé druhy)

■ Ovocný míchaný salát

■ Čerstvá máta, zázvor a citron

■ Mísa s ovocem

■ Mléko
■ Voda Nartes s ovocem
a bylinkami

Kontinentální snídaně
■ Müsli

■ Karafa s domácími limonádami

■ Jogurt

■ Ovocné džusy

■ Máslo, med, džemy

Teplá kuchyně

■ Nutrend proteinová kaše

■ Míchaná vejce

Pečivo a sladkosti

■ Ham and Eggs

■ Čerstvě upečený chleba

■ Vídeňské párky

a bagety

■ Fazole

■ Croissant

■ Palačinky

■ Koláčky, bábovky
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Coffeebreak I.

COFFEBREAK
180 Kč/os
200 Kč/os
(sladký nebo slaný)
220 Kč/os
(sladký a slaný)

180 Kč / os

Coffeebreak III.  220 Kč/os

■ Káva Nespresso kapsle

(sladký a slaný)

■ Čaj Harney & Sons (mix různé druhy)

■ Káva Nespresso kapsle

■ Voda Nartes 0,5 l

■ Čaj Harney & Sons

■ Citrony, med, mléko

(mix různé druhy)

■ Voda Nartes 0,5 l

Coffeebreak II. 200 Kč / os
(sladký nebo slaný)

■ Káva Nespresso kapsle
■ Čaj Harney & Sons (mix různé druhy)
■ Voda Nartes 0,5 l
■ Citrony, med, mléko
■ Možnosti:
■ Sladký snack (koláček / jablkový závin)
■ Slaný snack (plněný croissant)

■ Citrony, med, mléko
■ Sladký snack
(koláček nebo jablkový závin)

■ Slaný snack
(plněný croissant)

Banketová mapa

Kongresová mapa

Možnost dokoupení
■ Ovoce (banán, jablko, čerstvý ananas)

30 Kč / os

■ Čerstvě krájená parmská šunka

79 Kč / 60 g

■ Slané pečivo

89 Kč / 100 g

■ Pražené mandle

90 Kč / 100 g

■ Finger food

40 Kč / ks

■ Káva Nespresso kapsle

30 Kč / ks

■ Čaje Harney & Sons

30 Kč / ks

■ Voda Nartes 0,5 l

20 Kč / ks

■ Ovocné džusy

120 Kč / 0,8 l

■ Domácí limonády

120 Kč / 0,8 l

■ Voda Nartes s ovocem a bylinkami

35 Kč / 0,8 l

■ Automat s neomezeným množstvím vody Nartes

50 Kč / os
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Polévka

Salátový bar

OBĚDOVÝ
SELF-SERVICE
CONGRESS

Dle denní nabídky

■ Míchaná zelenina

300 Kč/os

■ Grilovaná kuřecí prsa

V ceně menu:
voda Nartes 0,5 l
zdarma

Teplý raut
(porce masa kalkulovaná na osobu
je 150 g v syrovém stavu)

■ Přírodní vepřový plátek

■ Mozzarella Caprese
■ Těstovinový salát
■ List mix salát
■ Dochucovadla
(vinegar, olivový olej, dresing)

■ Losos na másle

Omáčky

■ Grilovaný sýr Halloumi

■ Pepřová

Přílohy

■ Přírodní šťáva (výpek)

■ Pečené grenaille

Dezert

■ Fazolové lusky se slaninou

■ Dle denní nabídky

■ Grilovaná zelenina
■ Pečivo
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RAUT
STANDARD
TEPLÝ
450 Kč/os
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Teplý raut

Přílohy

■ Trhané vepřové maso

■ Grilovaná zelenina

■ Grilované kuřecí kousky

■ Pečené grenaille s bylinkami

■ Pikantní kuřecí paličky BBQ

■ Fazolové lusky se slaninou

■ Vepřová panenka na grilu

■ Mix pečivo (bageta mix, čerstvý chléb)

■ Grilovaný steak z tuňáka

■ Doplňky (hořčice, kečup, beraní rohy,

■ Mix řízečků (kuřecí, vepřové)
■ Parmazánové risotto, bazalkové
pesto

Saláty
■ Těstovinový salát s kuřecím
masem a jogurtem
■ Caprese salát
(rajčata, mozzarella, bazalka)

■ Řecký salát s feta sýrem
(rajčata, okurek, paprika, feta)

■ Bramborový salát

nakládané cibulky, okurky, křen)

Omáčky
■ Pepřová
■ Houbová

Dezerty
■ Koláčky mix
(makové, tvarohové, povidlové)

■ Tiramisu
■ Pana cotta
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Studený raut

RAUT
STANDARD
STUDENÝ
450 Kč/os

■ Finger food
Losos grawlax, zakysaná smetana s koprem, chips
Zauzená mořská štika, bylinkové máslo, brioška
Červená řepa s kozím sýrem a křenem
Sicilská kaponáta s parmazánem
■ Hovězí tatarák, česnek, topinky
■ Mix italských sýrů a uzenin
(parmazán, peccorino, brie, parmská šunka, ventricina, mortadela)
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Teplý raut
■ Trhané vepřové maso nebo zauzené

RAUT
EXCLUSIVE
TEPLÝ
600 Kč/os

šunkové selátko (nad 50 osob)
■ Grilované kuřecí kousky
■ Pikantní kuřecí paličky BBQ
■ Vepřová panenka na grilu
■ Grilovaný steak z tuňáka
■ Mix řízečků (kuřecí, vepřové)
■ Chapadla kalamáry s cherry rajčaty,
bylinkami a česnekem

■ Řecký salát s feta sýrem
(rajčata, okurek, paprika, feta)

Přílohy
■ Grilovaná zelenina
■ Pečené grenaille s bylinkami
■ Fazolové lusky se slaninou
■ Mix pečivo (bageta mix, čerstvý chléb)
■ Doplňky (hořčice, kečup, beraní rohy,
nakládané cibulky, okurky, křen)

■ Šafránové risotto s krevetami

Omáčky

Saláty

■ Pepřová / houbová

■ Těstovinový salát s kuřecím

Dezerty

masem a jogurtem
■ Caprese salát
(rajčata, mozzarella, bazalka)

■ Bramborový salát

■ Koláčky mix (mák, tvaroh, povidla)
■ Tiramisu / Pana cotta
■ Míša řezy
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Studený raut

RAUT
EXCLUSIVE
STUDENÝ
600 Kč/os

■ Finger food
Losos grawlax, zakysaná smetana s koprem, chips
Zauzená mořská štika, bylinkové máslo, brioška
Červená řepa s kozím sýrem a křenem
Sicilská kaponáta s parmazánem a píniové oříšky
■ Hovězí tatarák, česnek, topinky
■ Italský tatarák se sušenými rajčaty a parmazánem, opečený toust
■ Mix italských sýrů a uzenin
(parmazán, peccorino, brie, parmská šunka, ventricina, mortadela)
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Welcome drinky 0,75 l

BEVERAGES
& OPEN BAR

289 Kč
399 Kč
599 Kč

■ Prosecco Treviso Frizzante
■ Prosecco Superiore Asolo, Fanó
■ Prosecco di Valdobbiadene Superiore Millesimato 

Míchané alko nápoje 0,3 l
■ Cuba libre (bílý rum, Coca-Cola, limeta)
■ Aperol Spritz (Aperol, prosecco, soda, pomeranč)
■ Mojito (bílý rum, máta, limeta, cukrový sirup, soda)
■ Gin & Tonic (Beefeater gin, tonic, limeta)
■ Gin & Tonic Pink (Beefeater gin pink, tonic, jahoda)
■ Hipster (bílý rum, Angostura, bezový sirup, soda, prosecco, limeta, máta)

109 Kč
109 Kč
119 Kč
129 Kč
149 Kč
159 Kč

Míchané nealko nápoje 0,3 l
■ Mojito (třtinový sirup, limetkový sirup, máta, limeta, soda)
■ Bitter & sweet (bezinkový sirup, tonic, džus z granátového jablka, soda)

89 Kč
89 Kč

Nealko drinky
■ Voda Nartes s citrusy a bylinkami
■ Limonáda dle aktuální nabídky
■ Ovocné džusy
■ Coca Cola
■ Birell

0,8 l
0,8 l
0,8 l
0,33 l
0,33 l

35 Kč
120 Kč
120 Kč
39 Kč
35 Kč

Banketová mapa

Kongresová mapa

Wi-Fi, dataprojektor, nejmodernější audiovizuální technika, 2× bezdrátový

KONGRESOVÁ
MAPA
v ceně pronájmu:

mikrofon, 1× flipchart, laser prezenter, Apple TV.

■ Ideální místo pro uspořádání
konferencí, seminářů, firemního
nebo společenského večera
■ Všechny sály se nachází ve 3. patře
s panoramatickým výhledem
na Svatý Kopeček
■ Moderní screenové rolety, které
zatemní a zároveň zanechají
výhled na panorama
■ Atmosféru sálů lze dotvořit
barevným osvětlením např.
do firemních barev

■ Prostorné foyer a šatna
■ Kuchyňské studio, kde lze připravit
na akcích netradiční catering,
firemní teambuilding nebo
slavnostní večeři s degustací
■ Organizace a příprava večerního
programu pro vaše firemní večírky
(na vyžádání vám zašleme seznam
připravených aktivit)

■ Letní terasa
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Divadelní

Školní

U-Forma

T-Forma

Banket
m2

cena

Sál č. 1

60

48

40

40

60

133 m2

8 000 Kč

Sál č. 2

60

48

40

40

60

115 m2

8 000 Kč

Sál č. 3
k sálu č. 1 + 2
nebo č. 2

60

48

48

40

--------

121 m2

5 000 Kč

Sál č. 1+2

150

120

-------

-------

150

248 m2

16 000 Kč

Salonek

35

20

35

30

-------

77 m2

5 000 Kč

------

------

------

------

¬------

128 m2

-----

Foyer salů
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UBYTOVÁNÍ

■ 24 dvoulůžkových pokojů s možností

check in od 14.00
check out do 10.30

■ Při obsazenosti 10–20 pokojů

8 přistýlek. Celková kapacita 56 osob
sleva 10 %, 21–24 pokojů sleva 15 %
z celkové částky za ubytování
■ V ceně ubytování je snídaně a vstup
do fitness centra
■ Parkování zdarma
■ Možnost využití našich dalších služeb
pro dokonalý odpočinek a relaxaci
■ Masáže
■ Privatní Wellness
(Buddha, Ayurveda a Sakura Spa Room)

Ceník platný od 1. 1. 2022
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CHVÁLKOVICE 604, OLOMOUC 779 00
nutrendworld.cz

recepce@nutrendworld.cz

773 156 333

